


ZAGREB - 1989. 02. 09.
broj / numero: 38 - 39 
godina / jaro: IX
broj primjeraka / ekzempleroj: 1.800

Vi certe tuj rimarkas ke „Tempo" 
iom ŝanĝiĝis. Tio okazis pro du 
kialoj. La unua estas - tri novaj, 
junaj kaj „freŝaj" membroj de la 
redakcio (iliajn nomojn vi trovos sur 
tiu ĉi paĝo). La dua estas - nova 
komputilo, per kiu ni prilaboras kaj 
kompostas tekstojn kaj fine aranĝas 
la paĝojn.

osnivač i izdavač / fondinto kaj eldonanto

SAVEZ ZA ESPERANTO HRVATSKE 
KROATIA ESPERANTO-LIGO

savjet glasila / konsilantaro

Josip BRKANAC, Milan KOČIŠ (predsjednik/ 
prezidanto), Irma KOVAČIČ, lvo OSIBOV, Ivica 
SPOLAREC.

članovi uredništva/ redakcianoj

Sanja LAZIĆ. Ljiljana PRANJIC, Neven PUFNIK, 
Ivica ŠPOLJAREC i Zlatko TIŠLJAR

Mi esperas, kaj vi esperu ankaŭ, ke 
tiuj du novigoj kaŭzos estonte, 
enhave kaj teknike, pli kvalitan kaj 
pli regulan „Tempo-n".

glavni i odgovorni urednik / ćefdelegito 
grafičko uređenje I grafika aranĝo

Ivica ŠPOLJAREC

Krome, vi eble rimarkis nian novan 
rubrikon (paĝoj 21 kaj 22) kiu povus 
estonte funkcii kiel „forumo de 
legantoj". Do. bonvolu kontribui!

Estu sanaj kaj saĝaj 
en la jaro 1989 ( kaj poste).

adresa redakcije / redakcia adreso

Savez za esperanto Hrvatske (za . Tempo") 
Amruševa 5/1, YU-41000 Zagreb, Jugoslavio 
tei: (38) 041/ 424-660

izlazi tromjesečno / aperas 4-foje jare

cijena 1 primjerka / prezo de 1 ekzemplero 
1.500.-din

godišnja pretplata / jarabono 
5.000,- din

slaganje i tisak / kompostis kaj presis

Međunarodni centar za usluge u kulturi 
lnternacia Kultura Servo - IKS 
Amruševa 5/1, Zagreb 

..Tempo" primaju svi članovi Saaveza za 
esperanto Hrvatske s uplaćenom Članarinom 
za tekuću godinu.

Po mišljenju Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH. broj 
2788/1-1980 od 16. 04. 1980. godine, časopis Saveza za esperanto Hrvatske „Tempo" 
oslobođen je poreza na promet proizvoda.



OKAZE DE LA 80-JARA JUBILEO DE LA ORGANIZITA MOVADO POR

ESPERANTO EN NIA LANDO

KIEL UNU LONGA HOFIA VIVO

Festante 80-jaran jubileon, homo estas grizhara, sperta kaj konsilema. Por 
homo ok jardekoj certe estas enviinda aĝo. Male, por la sociaj moviĝoj, por 
la socio ĝenerale, la tempo estas mezurata per jarcentoj, kaj kelkaj jardekoj 
pli-malpli, nenion signifas. La lingvoj evoluas longtempe. Esperanto 
transpaŝis sian unuan jarcenton, kaj preskŭ samtempe, nia landa movado 
prifestis modeste sed digne, 80-jariĝon. Ni returnu la paĝojn de historio.

Zagreb, dum la jaroj 1908-1909. Tiutempaj amaskomunikiloj (la zagrebaj 
gazetoj ,,Obzor”, „Hrvatstvo", „Agramer Zaitung”, „Pokret", „Ustavnost”, 
„Agramer Tagblatt” kaj aliaj) subite komencis pli ampleksan informadon pri 
la, ĝis tiam tute nekonata afero: lnternacia Lingvo Esperanto. Kaj ne 
senkaŭze. Kelkajn monatojn antaŭ tio, la aŭstro-hungara subkolonelo (laŭ 
iuj fontoj: majoro) Mavro Špicer, ellernis la lingvon de Zamenhof kaj ĝi forte 
enradikiĝis en lia mondcivitana koro. Fine de 1908 kulminis liaj klopodoj pri 
disvastigo de la ideo en nia lando, speciale en lia loĝurbo Zagrebo. La 
28-an de decembro 1908 okazis kunsido, kiu fariĝis fondkunveno de 
Unuiĝo de Kroataj Esperantistoj (UKE), kies fondo fakte signifis formiĝon de 
landa organizaĵo kun larĝaj celoj, superantaj la lokajn limojn. Dum la pionira 
tempo de nia movado, tia sukceso estis neatendita.

Pri UKE hodiaŭ ni scias preskaŭ ĉion, ĉar la gazeto „Kroata Esperantisto” 
(la unua esperantlingva gazeto en nia lando), dum iom malpli ol du jaroj 
notis ĉiujn eventojn en la societo kaj en aliaj lokoj, kie sub influo de UKE 
formiĝis grupoj kaj kursoj.

La ŝtata registaro akceptis statuton de UKE kaj konfirmis leĝecon de ĝia 
ekzisto per sia dokumento 1907 de la 27-a de februaro 1909. Sed eĉ antaŭ 
tio UKE komencis gvidi kursojn (la unua komenciĝis dum januaro 1908), kiuj 
estis amasaj kaj gvidataj de la ĉefaj gvidantoj de la societo: jam menciita 
Mavro Špicer (1862-1936) kaj la virino Danica Bedeković (1872-1955). Kiel 
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instrumaterialoj jam ekzistis lernolibro de Špicer „Praktična obuka u 
esperantu”, kaj poste eldoniĝis ĉe UKE „Gramatika esperanta” kaj „Vortaro 
Esperanta-kroata” de Danica Bedeković. La nomita vortaro tiutempe estis 
unu el la plej ampleksaj naciaj vortaroj, kompareblaj kun la franca kaj la 
angla.

Dum aprilo 1909 aperis la unua numero de „Kroata Esperantisto”, kiu fariĝis 
ligilo inter dissemitaj esperantistoj, sed ĝi aperis nur ĝis januaro 1911.

Hodiaŭ niaj historiistoj disputas pri la graveco de UKE. Kiu pravas, devas 
montri pluaj penigaj esploroj. Tamen, sendube ekzistas pruvoj, ke ĝuste la 
ekesto de UKE solvis plurajn problemojn, ĝis tiam barantaj la evoluon de 
Esperanto ĉe ni. lli solvis problemojn pri instrumaterialo, komuna gazeto, 
ioma statistiko pri la individuaj esperantistoj, ekzistantaj societoj. UKE 
instigis intersocietan kunlaboron inter la samtempe fondita Serbia Esperan
tista Societo (1909, la unuaj spuroj fine de 1908 kiel Beograda Esp. Grupo), 
kaj per ĝiaj klopodoj formiĝis „La Stelo Bosnia” en Sarajevo. Formiĝis 
ankaŭ lokaj grupoj en Petrovaradin, Vrbanja, Gospić, Kostajnica, Klanjec, 
Bjelovar, Daruvar, Virovitica, Vinkovci, Zemun ktp. Do, hodiaŭ ni solene 
povas deklari, ke ĝi estis pra-organiza formo de la nuna JEL.

Tamen, estus malĝuste aserti, ke UKE estis vere la unua organizaĵo, kaj ĝiaj 
membroj la unuaj adeptoj de Esperanto ĉe ni. Jam el 1889 datas la unuaj 
spuroj pri kvin personoj lernintaj Esperanton en Osijek (tiama Esseg): 
Natalija Hergoviĉ, Ana , Emmy kaj Gusti Hradil kaj Maria Magd. Pillepich. 
Krome, unuopaj esperantistoj estis dissemitaj tra Serbio kaj Bosnio. Unuaj 
grupoj aperis en la regionoj kun la miksita loĝantaro: en Vrŝac en 1904 kaj 
en Rijeka en 1907. La unua aktiva esperantisto, pri kiu ekzistas amaso da 
materiaj pruvoj, ĉiukaze estis makedono Georgi Malinski el Prilep, kiu 
esperantiĝis en 1897. Kelkajn jarojn poste (verŝajne en 1902) li esperantigis 
ankaŭ sian edzinon Persa (Angelova) Malinska. En Slovenio aktivis Ljudevit 
Koŝer, kies slovena lernolibro aperis en 1910.

Tamen, la tuta intensa okupiĝo pri esperanto tiutempe, baldaŭ devis fiaski 
sub premo de ekonomiaj kaj politikaj cirkonstancoj, alveno de la milito kaj 
ĝia kvarjara daŭro.

Malaperis malnovaj societoj kaj grupoj, multaj malnovaj samideanoj eksiĝis 
el la movado kaj UKE mem ĉesis ekzisti verŝajne ĉirkaŭ la jaro 1912, 
kvankam laŭ la policaj dokumentoj ĝi ekzistis ĝis la 8-a de februaro 1920, 
kiam ĝiajn celojn transprenis la tiam fondita Zagreba Esperantista Societo. 
Danica Bedeković aktivis ankaŭ poste en ZES kaj eĉ dum la UK en Zagreb 
en 1953. Mavro Špicer, post la disfalo de Aŭstro-hungara imperio fariĝis 
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superflua oficiro, kaj kun eta pensio emeritiĝis. Pro la subita malriĉiĝo, li nur 
poste, dum 1932-1936 (ĝis sia morto) iomete aktivis en la Movado.

Hodiaŭ ni devas rememori ĉiujn samideanojn kun digno, lli forpasis, sed ilia 
verko ankoraŭ vivas en nia organizaĵo. Ĝi ja aĝas kiel unu longa homa vivo.

Josip Pleadin, 1989.

- Jen la kopio de la paĝo el la numero 2 de ..KROATA ESPERANTISTO"

JtAGRF.H 15. MAJO 1909 UNU NUMERO KOSTAS 25 HELEROJN. UNUA JARO — NO. 2.

KROATA ESPERANTISTO
OFICIALA ORGANO DE LA „DRUSTVO HRVATSKIH ESPERANTISTA.

GAZETO.
La »Kroati Eaptfintisto« 

«peras la 15*"  de ĉiu monato.

*) La nestoro de la kroataj verkistoj kaj la lasta granda poeto el la glora 
renaskiĝepoko de la kroata li iera turo, naskiĝis la l -an de Majo 1819 Estinte 
ankaŭ kelkaj tagoj publike festita la naffdeka naskiĝtago de nia grandfama laŭreato, 
al h sennombraj gratuloj alliĝas ankaŭ ni per la kora dezirego: Vivigu la (^iopovanto 
lin ankoraŭ multajn jarojn je la gloro de nia patrujo! La

Abono:
J jaro 112 numeroj) K 3.- 

> (6 numeroj] K 1.5u 
Por un u icanoj jari ikono K 2

MONATA

Redakcio kaj Administracio
Trg Pranje Josipa br. 19.

Keuaklormu- Danie« ile Bedekovi«?.

I paĝo K 25 paĝo K 7
*/, » » 13 » » <kun unufoja apero.
Por7 - J2aiioai.oj 25%rabato 
Po linioj lau interkonsento.

AL LA NATURO,
De Ivan Trnsti.’i

Naturo, naturo! 
Viaj nio ni oj, via suno, 
Briletantaj steloj, luno, 
Arbaregoj kaj ŝtonegoj, 
Vastaj kampoj kaj tuaregoj, 
Bestoj, floroj — ĉio, ĉio 
Estas mirfaraĵ’ de Dio.

Naturo, naturo! 
Viajn ioriojn, kaj potencojn, 
Viajn bildojn kaj esencojn 
En la granda monda domo 
Mense vidas nur la homo 
Do sen tiu dia dono

Da. ZAMENHOF - NAMA.
Od našega genijalnoga mestra Dra. 

1_ Zamenhofa primilo je naše ure
dništvo slijedeći pobudili pozdrav: 'Var
sava, I4./IV. 1909. Redakciji »Hrvat
skoga Esperantista« šaljem srdačnu hvalu 
ia prvi broj hrvatskih novina, kuje sam 
primio s veseljem. Želim Vašemu glasilu 
najbolji uspjeh i vazda rastuću snagu i 
važnost.« Vaš

Dr Zamenhof.

Naturo, naturo! 
Vanaj estus steloj, luno. 
Florodoro, brila suno, 
Montoj kaj tuaregoj ĉiuj, 
Se ne estus homoj, kiuj 
Per animo sia legas. 
Vidas, aŭdas kaj miregas.

Mankus ja al vi la krono!
El la kruata liugvo tradukic: Mavro ŝpiccr.

Dro. ZAMENHOF — AL NI.
De nia genia majstro Dro. L. Za

menhof ricevis nia redakcio la jenan 
kuraĝigan saluton »Varsovio, I4./1V. 
1909. Al la redakcio de la »Kroata 
Esperantisto« mi sendas mian koran 
dankon por la unua numero de la kroata 
gazeto, kiun mi ricevis kun plezuro. Mi 
deziras al Via organo plej bonan suk
ceson kaj ĉiam pli kreskantan (orton kaj 
gravecon« Via Dro. ZumetiAo/
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i ...IS ... AS ...OS
IZ RADA ESPERANTSKIH DRUŠTAVA

Uređuje Neven Pufnik

EK „KOKO” - Đurđevac
U Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje „Vilim Galjer" u Đurđevcu 
vrlo uspješno radi esperantska grupa - grupa slobodnih aktivnosti. Grupu 
čine polaznici A i B tečaja međunarodnog jezika esperanta, a osim učenja 
jezika učenici i njihov voditelj, profesor Zdravko Seleš, nastoje i ostalim 
učenicima približiti esperanto. Tako su krajem studenog organizirali 
predavanje o Nizozemskoj, koju je uz dijapozitive predstavio Josip Pleadin, 
a za Novu godinu su, u sklopu školske priredbe, pjesmama Ludoviko i 
Guantanamera ponovo privukli pažnju profesora i učenika Centra. Krajem 
polugodišta izaći će i školski list za koji će esperantisti pripremiti niz 
prijevoda i zapisa o esperantu i esperantizmu.

ESPERANTSKI ODJEL U NARODNOJ KNJIŽNICI U ĐURĐEVCU
Sredinom prošle godine u đurđevačkoj je Narodnoj knjižnici i Čitaonici 
,.Petar Preradović" osnovan esperantski odjel. U njemu je tridesetak knjiga 
- udžbenika, rječnika, esperantološke literature - Čija je svrha omogućiti 
prvi susret s esperantom za one koji vole ozbiljnije susrete. Želja im je da 
čitaocima ponude bogatiji izbor, pa vas pozivaju da im pomognete u tome. 
Viškove knjiga i časopisa ili primjerke svojih izdanja možete poslati na 
adresu knjižnice ili adresu kluba.

ED „DINKO ŠIMUNOVIĆ” - SINJ
Sinj je 28-30.11.1988. bio mjesto okupljanja esperantista iz SR Hrvatske. U 
kvizu o poznavanju esperanta najviše uspjeha imala je ekipa učenika 
Obrazovnog centra za jezike iz Zagreba, dok su se odmah iza njih plasirali 
esperantisti iz Sinja i Velike Gorice. Pored kviza održan je u organizaciji 
SEH-a instrukcijski seminar za tajnike i ostale organizacijske kadrove 
društava o finaciranju rada društava. U Sinju su boravili esperantisti iz 
Zagreba, Velike Gorice, Đurđevca, Varaždina, Osijeka, Đakova, Vinkovaca, 
Splita, Supetra. Sinja, te gosti iz SR BiH - esperantisti iz Zenice. Nakon 
toga društvo je nastavilo sa redovnim radom i sada priprema godišnju 
skupštinu koja će se održati krajem veljače. Unatoč toga što je društvo 
ponovno bez tajnika, a predsjednik T. Grčić je zbog preopterećenosti 
podnio ostavku (koja nije prihvaćena) aktivnosti na propagiranju i širenju 
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esperanta se nastavljaju U tri sinjske škole se I dalje predaje esperanto, a 
održavaju se i tečajevi u Domu mladih. Uskoro bi se trebali održati i tečajevi 
u Trilju i Vrlici, što će omogućiti osnivanja novih klubova u tim mjestima. 
Time bi se stvorili uvjeti za osnivanje Saveza za esperanto Sinja, što je i 
jedan od ciljeva u ovoj godini. U okviru društva osnovat će se muzička 
sekcija, a razmišlja se i o turističko-esperantskoj sekciji profesionalnog tipa 
za što postoje svi uvjeti i podrška DPO Sinja. Društvo ima u planu osnivanje 
E-sekcije u RO ,,Dalmatinka". Tvornica plastičnih masa ..Cetinka" Trilj 
izradila je besplatno za društvo naljepnice i bedževe.

Sinjani pozivaju sve koji žele prisustvovati Sinjskoj alci, koja se održava prve 
nedjelje u kolovozu, da se jave na adresu Društva, kako bi im boravak u 
Sinju učinili što prijatnijim. Ujedno planiraju u jesen održati seminar za 
nastavnike esperanta iz Jugoslavije.

NOVI ESPERANTSKI KNJIŽEVNI ČASOPIS
Krajem 1988. izašao je u Đurđevcu prvi broj novog književnog esperants
kog časopisa „KOKO" izdaje ga istoimeni esperantski klub iz Đurđevca 
koji poziva autore koji pišu i prevode na esperanto da im se jave sa svojim 
radovima. Glavni i odgovorni urednik časopisa je Zdravko Seleš. Adresa 
redakcije: „KOKO", B. Markača 1, 43350 Đurđevac.

OSAMDESET GODINA ESPERANTA U ZAGREBU
U organizaciji zagrebačkog esperantskog saveza održana je 11-19.12.1988. 
proslava osamdesete obljetnice organiziranog bavljenja esperantom u 
Zagrebu. Organizatori su pripremili obiman i raznolik program koji je 
obuhvatio okupljanje pionira, druženje pisaca i prevodilaca esperanta, 
okrugli stol „Radnicko-komunistički pokret i esperanto”, susret genaracija 
zagrebačkih esperantista, te „Zelenu večer”. Centralni dio gotovo desetod
nevne proslave bila je Svečana sjednica Saveza za esperanto Zagreba u 
Starogradskoj vijećnici na kojoj su podijeljene diplome zaslužnim esperan- 
tistima i javnim radnicima, te je dodijeljena literarna nagrada „Ivo Rotkvić”. 
U okviru proslave obilježen je i Zamenhofov dan.
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ANKETA O RADU ESPERANTSKIH DRUŠTAVA I SAVEZA
Prije sedam godina provedena je u SR Hrvatskoj anketa o stanju u 
esperantskim društvima. Rezultati su pokazali dosta lošu situaciju. Sa ciljem 
da se ustanovi što se promijenilo u proteklom periodu, te da se prikupe 
podaci o radu društava, početkom prosinca 1988. provedena je nova 
anketa. Rezultati će biti poznati i objavljeni krajem veljače 1989.

SUSRET ESPERANTISTA REGIJE „ALPE-JADRAN” U ZADRU
Savez za esperanto Hrvatske organizira 02-08. 07. 1989. susret 
esperantista regije „Alpe-Jadran" u Zadru. Teme susreta su „Esperantski 
pokret i nesvrstanost" i „Omladinski turizam u okviru zajednice Alpe- 
Jadran". Predviđa se sudjelovanje 80-100 esperantista iz zemlje i 
inozemstva. Uz ozbiljne teme biti će organiziran i međunarodni tečaj 
esperanta, te niz drustveno-zabavnih i sportskih aktivnosti. Ne propustite 
priliku, umjesto skupih međunarodnih putovanja družite se sa esperantis- 
tima u našoj zemlji. Organizatori, oni koji su organizirali i minuli TEJO 
kongres u Zagrebu, obećavaju dobar provod Službeni jezik - 
ESPERANTO! Informacije i prijave: Savez za esperanto Hrvatske, 
Amruševa 5, YU-41000 ZAGREB, tel 041/424-660.

JADRANSKI SUSRETI ESPERANTISTA U SPLITU
ED „Bratstvo i jedinstvo" iz Splita organizira 23-25. 06. 1989. u Splitu 
„Jadranski susret esperantista". Smještaj je predviđen u jednom od splitskih 
hotela, a program će sadržavati niz turističko-zabavnih aktivnosti radi 
međusobnog upoznavanja i širenja prijateljstva među sudionicima. Očekuje 
se sudjelovanje domaćih i inozemnih esperantista. Informacije i prijave: 
Esperanto-Ligo de la komunumo Split, P.p. 158, YU-58000 Split; tel.: (058) 
584-052 ili 519-505. Kotizacija u dinarima se plaća na žiro raĉ. Esp. društva 
„Bratstvo i jedinstvo": 34400-678-8397; a iznosi 20.000 din do 30. 04., a 
nakon tog datuma 30.000 din. Prijava ne vrijedi bez uplaćene kotizacije!

SLO^DiL© Mi aliĝas al la 1a E-RENKOTIĜO DE ADRIATIKO

Split, 23-25. 06. 1989. - laŭ la supraj kondiĉoj

Familia nomo: Persona nomo:

Kompleta poŝta adreso:

Profesio/fako: naskiĝdato:

sekso: vira / ina
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INSTRUSISTEMO DE

ESPERANTO EN KROATIO
Komisiono por edukado de KEL akceptis en 1982, kaj tiam ankaŭ la 
Prezidantaro de KEL, novan kvarĝtupan instrusistemon por Esperanto 
(diference de la ĝistiama 3-ŝtup#). Gi konsistas el A (baza), B (progresiga), 
C (meza) kaj D (supera) gradoj. Ĉiu el la ŝtupoj antaŭvidas 46 instruhorojn.

La ĉefa celo de la A-ŝtupo estas akiri bazan parolkapablon je minimuma 
vortkvanto (500 radikoj); de la B-ŝtupo estas tuteca kono de la gramatiko 
kaj parolkapablo kun ĉirkaŭ 1000 vortoj; la celo de la C-ŝtupo estas kono 
de pedagogio kaj E-literaturo - do, la kapablo mem instrui kaj tiu de la 
D-ŝtupo havi ĉiujn necesajn sciojn pri ĝenerala lingvistiko kaj evoluo de 
Esperanto por povi partopreni en internacia E-movado.

La problemo en 1982 estis ke ankoraŭ mankis pluraj libroj antaŭviditaj por la 
diversaj fakoj lernendaj en unuopaj ŝtupoj.

Nun, en 1988 estas plenumitaj ĉiuj kondiĉoj por efektivigi tiun ĉi lernejan 
sistemon laŭ la necesaj lernolibroj. Tamen, ankaŭ nun mankas ankoraŭ 
nacilingva reeldono de la libro de Zamenhof „Esenco kaj estonteco de la 
lingvo internacia” kaj esperantlingva libroforma kompilo de literaturajoj por 
C-ekzameno (la sama kiu kroatlingve ekzistas en la libro „Sve dugine 
boje”), sed eblas ilin ricevi fotokopie. Espereble ankaŭ ili baldaŭ aperos.

Do, ĉi tie ni aperigas la tutan Instruprogramon de KEL kun la lernobjekoj kaj 
hornombro, kun la necesaj libroj kaj maniero de ekzamenoj. Vi povas vidi 
ke ĉiu societo povas mem kiel ĝis nun organizi iun ajn el la kursoj se ĝi 
disponas pri instruisto de la koncerna nivelo, aŭ eĉ la instruisto mem ne 
devas posedi la necesan diplomon - sed la membroj de la ekzamenkomi
siono devas posedi ĝin. Signifas ke kiu ajn societo povas organizi iun ajn 
kurson, sed kaze de manko de kompetentaj homoj devas peti helpon de 
KEL rilate la ekzamenojn.

Pri ĉiuj kursoj la administradon prizorgas KEL. Post la ricevo de la protokolo 
pri la ekzameno (malplenan protokol-formularon petu ĉe ni) KEL prizorgos 
la atestilojn (A,B) respektive la diplomojn (C,D) kaj sendos al la mendanto.

T.Z.
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NASTAVNI PROGRAM SEH

A - (ELEMENTA ORADO)
24-36 sati (zavisno da li su odrasli ili djeca): Nastava jezika (oko 450 najfrekventnijih riječi, 
dio gramatike bez participa i rjeđih afikasa) sa prvenstvenim prioritetom na postizanju 
sposobnosti elementarnog govorenja jezika.

6 sati Povijest esperantskog pokreta - opći pregled u svijetu

4 sata Savez za esperanto kao društvena organizacija

Literatura

1. Udžbenik A Zagrebačke metode (naravno može i bilo koji drugi, ali je ovaj najzgodniji jer 
upravo obuhvaća predviđeno gradivo)

2. „Esperanto - jezik i pokret" (članak S. Štimec „Povijest međunarodnog esp. pokreta" i Z. 
Tišljar „Savez za esperanto Hrvatske - djelatnost i ciljevi")

Uvjeti za prijelaz na B-stupanJ:

1. Polaganje ispita pred dvočlanom komisijom koja se sastoji od nastavnika i još jednog člana 
koji mora imati najmanje položen A—ispit.

2. Pročitati neku laganiju knjigu („Sentimulo", „Noveloj" de T. Sekelj, „Kumevava" ...), a 
preporuča se sudjelovanje na nekom susretu esperantista republičkog ili saveznog karaktera.

B - STraĐtPASKkS (KOMPLETIGA GRADO)
36 sati: Nastava jezika - nastavak (učenje daljnjih 450 riječi, preostala gramatika, daljnji afiksi, 
participni sistem, uvođenje u esperantsku kulturu)

4 sata: Osnovni pregled originalne esperantske književnosti

2 sata: Život i rad L.L. Zamenhofa

2 sata: Organizaciona struktura Svjetskog i jugoslavenskog esperantskog pokreta

2 sata: Kako osnivati i organizirati esperantska društva

Literatura:

1. Udžbenik „Esperanto ne estas nur lingvo" (12 sati nastave), Štimec, Rašić

2. Udžbenik ,,B" autora Štimec, Cushing, Tišljar (24 sata nastave)

3. „Esperanto - jezik i pokret” (članci „L.L. Zamenhof”, „Književnost Esperanta", „Organiza
ciona struktura pokreta za esperanto", „Faktografija Jugoslavenskog saveza za esperanto” 
i,.Oblici organiziranja i rada u SEH")

4. L.L. Zamenhof „Suština ideje o međunarodnom jeziku"

Uvjeti za upis u C-s tupanJ

1. Polaganje ispita pred dvočlanom komisijom, koja se sastoji od nastavnika i još jednog člana 
koji mora imati najmanje B-ispit

2. Održati predavanje na esperantu u nekom E-društvu ili objaviti jedan članak na esperantu u 
nekom E-časopisu. Preporuča se i sudjelovanje na nekom međunarodnom esp. skupu.
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© - (MEZA GRADO)

26 sati: Originalna esperantska književnost (obrada izabranih tekstova originalnih esperantskih 
pisaca s kraćim osvrtom na jugoslavenske esperantske pisce)

10 sati: Gramatika esperanta (sintaksa)

6 sati: Pedagogija i metodika nastave esperanta

4 sata: Jezična situacija u svijetu i u Jugosaviji

Literatura:

1. Marjorie Boulton „Uvod u esperantsku književnost"

2. „Sve dugine boje" (paralelno s istim tekstovima na esperantu)

3. „Krestomatio de E-literaturo" (Hungara Esperanto-Asocio)

4. J. VVells „Lingvistikaj aspektoj de Esperanto" (samo sintaksa)

5. N. Rašić „Jugoslaviaj popoloj kaj lingvoj" ( časopis „Maslačak* 6/87-88)

6. „Esperanto - jezik i pokret” (članak „E - pokret danas, perspektive i problemi")

7. „Instrukciaro por kursgvidantoj - ZM”

Uvjeti za upis u D-tečaj:

1. Polaganje ispita pred tročlanom komisijom u kojoj svi moraju imati položen c-ispit

2. Pročitati najmanje 200 stranica bilo koje literature napisane originalno na esperantu.

E _ STCP/aGM (SUPERA GRADO)

10 sati: Povijesni razvoj esperantske književnosti

10 sati: Povijest jugoslavenskog esperantskog pokreta

10 sati: Lingvistički aspekti esperanta

8 sati: Jezična politika i jezični imperijalizam u svijetu

8 sati: Umjetnost prevođenja

Literatura:

1. M. Gji voje ,, Panoramo de E-literaturo"

2. Jevtić-Imbert-Tišljar: „Lernolibro por supera ekzameno"

3. „Jezični imperijalizam” (zbornik radova, IKS 86)

4. J. VVells „Lingvistikaj aspektoj de Esperanto"

5. „Esperanto - jezik i pokret” (cijeli)

6. „Frekvencmorfemaro de parolata Esperanto" (Tišljar)

7. Kalocsay-Waringhien „Lingvo, stilo, formo* (neobavezno)

Završni ispit:

Ispit pred tročlanom komisijom koju formira KEL po primanju zahtjeva od društva koj ,- 
organizira D-ispit, te pisanje diplomske radnje.
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Kalendaro 1989

02
19- 25

25

04-05

20- 27

20-27

22 - 28

23 - 28

25-26

29 - 05. 04.

SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO - tutmonde

JARKUNSIDO DE KROATIA ESPERANTO-LIGO - 
Zagreb

Gmtšnr© 03
1- a SVISA ESPERANTO-KONGRESO - Ĝenevo. Informoj 
ĉe: Kultura Centro Esperantista, Pf 771, CH-2301 La 
Chaux-de-Fonds, Svislando.

AMIKECA TURISMO - Zagreb, lnternacia aranĝo por 
neesperantistoj kiuj deziras mem lerni esperanton. Krome, 
abundos diversaj kulturaj kaj turismaj programoj, vizitoj al 
esperantistaj familioj ktp. Inf.: lnternacia Kultura Servo, 
Amruŝeva 5/1, YU-41OOO Zagreb.
PRINTEMPA SEMAJNO INTERNACIA, Hopsten (Vestfalio), 
FR Germanio. Temo: „Vojoj al pli bona kunvivado inter 
gepatroj kaj infanoj en eŭropaj familioj”. Inf.: H. Fischer, 
Gustav-Adolf-Str. 2a, D-4418 Nordwalde. '

13-a INTERNACIA JUNULARA FESTIVALO, Savona, Italio. 
Temo: „Eŭropo, havenoj, kulturo”. Inf.: Anna Cosenza, V. 
Diaz 14,1-34170 Gorizia GO, Italio.
KER-Seminario „EŬROGENERACIO”, Kastelo Gresillon, 
Francio. Inf.: Aline Boulet, 8 Villa Stendahl, F-75020 Paris.

4-a  INTERNACIA RENKONTO „IVAN FLANJAK” kaj 
Simpozio „Tibor SEKELJ - ĵurnalisto kaj verkisto” 
- Osijek, Jugoslavio. Inf.: Antun Simuniĉ, EKCE, Dz. 
Bijediĉa 7/1, YU-54000 Osijek, Jugoslavio.
2- a INTERNACIA SOVETIA ESPERANTISTA JUNULARA 
TENDARO - Minsk, Belorusio. Inf.: Junulara Komisiono de 
ASE, prosp. Kalinina 14, SU-103885 Moskvo, Sovetunio./2



/^[PlnlDtL© 04
8-9

22- 23

23

29-01.05.

29 - 01.05.

13 - 19

20 -21

23- 25

1-10

SUSRET ESPERANTISTA SLAVONIJE I BARANJE - 
Đakovo. Informacije i prijave: Esperantsko društvo „Bona 
koro", „Centar mladih", V. Nazora 1, 54400 Đakovo; tel.: 
(054) 843-302.
ĈEFKUNVENO DE JUGOSLAVIA ASOCIO DE FERVOJIS
TOJ-ESPERANTISTOJ (JAFE). Stambulčić, Pale apud 
Sarajevo.

KVIZO POR JUNAJ ESPERANTISTOJ , Sisak. Temo: 
„Nealianciteco”. Inf.: KEL, Amruševa 5/1, 41000 Zagreb.

INTERNACIA SEMINARIO por instruistoj kaj kursgvidan
toj uzantaj La ZAGREBAN METODON - Zagreb. Inf.: 
I.K.S., Amruševa 5/1, YU-41000 Zagreb.

15a UNUAMAJA RENKONTIGO DE JUGOSLAVIA E- 
JUNULARO - Bugojno. Kulturaj arangoj, seminarioj, sportaj 
konkursoj kaj ekskursoj. Prezo 80 gld. Informoj: ELBIH, D. 
Ozme 7/4, YU-71000 Sarajevo.

os
41-a INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-KONGRESO 
- Salou, Hispanio. Inf.: IFEF-Kongreso, c/ Ruiz de Padron 
45, 2°,22. E-08026 Barcelona.

KULTURA FESTIVALO DE JUNAJ ESPERANTISTOJ 
EL KROATIO - Kumrovec. Inf.: KEL, Amruševa 5, Zagreb.

eDUJM© 06
ADRIATIKA ESPERANTO-RENKONTIĜO, Split.
Turisma, amuza kaj amikkrea aranĝo. Partoprenkotizo por 
eksterlandanoj estas 10 germanaj markoj, por jugoslavoj 
20.000 ( ĝis la 30.04., poste 30.000). Vidu la aliĝilon sur la 
paĝo 8. Informoj kaj aliĝoj: Esperanto-Ligo de Split, P.p. 
158, YU-58000 Split. Tel.:(058) 584-052 aŭ 43-176.

JBO© 07
10. SOMERA E-LERNEJO - Stambulčić, Pale apud Sara
jevo. Diversgradaj kursoj kaj seminarioj. Prezo: 300 gld. 
Informoj: ELBIH, D. Ozme 7/4, YU-71000 Sarajevo.
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02 - 08 1-a ERA-AROJ (Renkontiĝo de esperantistoj el
„Alpoj-Adria” regiono) - Zadar, Jugoslavio. Ĉefe por 
junularo. Ceteraj informoj en la aliĝilo!

45-a INTERNACIA JUNULARA KONGRESO, Kerkrade,
16 - 23 Nederlando. Temo „Transporto”. Inf.: Sekretario de LKK,

Op den Akker 16, NL-5925 CB Venio (tel. 31 77 827 697).

74-a UNIVERSALA KONGRESO - Brighton, Anglio. Inf.:
29 - 05.08 UEA, Nieuwe Binnenvveg 176, NL-3015 BJ Rotterdam.

05-12

05-12

15-27

25-31

25-31

08
11-a TREF - Tradicia Renkontiĝo de Esperantistaj Fam
ilioj. Inf.: Jozsef Horvath, Vajcsuk u. 20, H-9024 Gyor, 
Hungario.
62-a KONGRESO de S.A.T. - lllertissen, Bavario, FR 
Germanio. Inf.: Michael J. Scherm, Von Thurheimstr. 47, 
D-7912 VVeissenhorn.

SOMERA ESPERANTO-LERNEJO - Struga, Makedonio, 
Jugoslavio. Unutaga restado por eksterlandanoj kostas ĉ. 
10 germanajn markojn. La somerumejo troviĝas apud 
famkonata lago Ohrid kaj havas propran plaĝon. Inf.: 
Judita Rey, 32. divizije 45, YU-41000 Zagreb.

22-a PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO (PIF) - 
Zagreb, Jugoslavio. Inf.: I.K.S., Amruŝeva 5/1, YU-41000 
Zagreb.

INTERNACIA E-KONFERENCO - Zagreb (samtempe 
kun PIF). Temo „Kiel reteni en la Movado komencantojn 
kiuj lernis bazan Esperanton”. Aliĝkotizo por ambaŭ 
aranĝoj estas 50 gld. Restadkostoj en dulitaj ĉambroj de 
Studenthotelo: ĉ. 30 gld po nokto. Inf. ĉe I.K.S.

09
8 _ 10 TRILANDA KONFERENCO - Amoldstein, Aŭstrio. Informoj

ĉe: Martin Stuppnig, Esperantostr. 175, A-9601 Arnold- 
stein, Aŭstrio.

BALKANA ESPERANTO-KONFERENCO - Ohrid, Make-
21 - 24 donio. Temo; „Kontribuo de la E-movado al evoluigo de

kultura kunlaboro kaj turismo en Balkanio". Korespond
adreso: JEL (3-a BEK), V. Pelagića 8/I, YU-71000 
Sarajevo.
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ERAAROJ
k___________ _____ __________

ESPERANTO-RENKONTIĜO DE 

„ALPOJ-ADRIA’ REGIONO 

POR JUNULARO 

02. - 08. 07. 1989.

ZADAR - Jugoslavio

/k*m jF W 3
S / VW\ |
\ ZADAR £

°x 02 - 08. 07. 1989.

V
INFORMOJ KAJ ALIĜOJ: KROATIA ESPERANTO-LIGO. Amruŝeva 5/1, YU-41000 Zagreb
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KOTIZOJ

Eksterlandanoj antaŭ 15. 04. 1989 poste

ĝis 27 jaroj 150 gld 170 gld

pli ol 27 jaroj 160 gld 180 gld

Kotizo inkluzivas manĝojn, loĝadon kaj partoprenon en la programoj. Aliĝperiodon difinas la 
dato de ricevo de la aliĝilo. Aĝkategorion difinas la aĝo je la dato 1. 7. 1989.. Post la ricevo de 
via aliĝilo ni informos vin pri la pagmaniero. Vta aliĝo estas transdonebla al alia persono en la 
sama aĝkategorio. Memzorgantoj pagos 30 gld.

Kotizo por
Jugoslavoj 

en dinaroj

ĝis 15. 04. ĝis 01. 06. poste

400.000 500.000 600.000

Kotizo inkluzivas manĝojn, loĝadon kaj partoprenon en la programoj. Aliĝperiodon difinas la 
dato de la ricevo de via aliĝilo kun la antaŭpago de 150.000-din. La reston de la sumo vi rajtas 
pagi ĝis la 22-a de junio 1989 Via aliĝo estas transdonebla al alia persono laŭ via skriba 
konsento. Memzorgantoj pagos 100.000.-din.

Jugoslavoj povas dinaran sumon sendi al la ĝirkonto de KEL: 30102-678-4863

Aliĝilojn bonvolu sendi al:

KROATIA ESPERANTO-LIGO

Amruŝeva 5/1

YU—41000 ZAGREB

Jugoslavio



ERA-AROJ

Esperanto-renkontiĝo 

de Alpoj-Adria regiono 

por gejunuloj

ERAA/?^

,A*,
\ ZADAR ĵ

02 - 08 07.1989.
-fis J?
% rfe?'

G°oe alpoj

Organizanto: Kroatia Esperanto-Ligo

Amruŝeva 5/1, YU-41000 Zagreb, Jugoslavio

telefono: 38 41/ 424-660



ALPOJ-ADRIO

La Komunumo Alpoj-Adrio estas unu el la plej interesaj kulturaj kaj politikaj 
fenomenoj en nuntempa Eŭropo. Ĝi konsistas el respublikoj, landoj, 
regionoj kaj departamentoj de kvin diversaj landoj; Germanio, Hungario, 
Italio, Austrio kaj Jugoslavio,

Kuniĝo de tiuj regionoj tute ne estas surpriziga. Dum jarcentoj multnombras 
kulturaj, politikaj kaj ekonomiaj kontaktoj.

lliaj celoj estas la samaj: packonservado kaj konservado de bonaj najbaraj 
rilatoj; interŝanĝo de spertoj pri la komunaj problemoj, kunagado en ĉiuj 
komunaj interesaj agosferoj...

La Komunumo agas tra kelkaj komisionoj kiuj plejparte okupiĝas pri: 
ekologio, kulturo, ekonomio, trafiko, arbarologio, turismo ktp.

Ene de ĉi tiu regiono dum lastaj jaroj plifortiĝis ankaŭ kontaktoj inter 
esperantistoj. Tial jenas nia Esperanto Renkontiĝo de Alpoj-Adria 
Regiono por Junuloj - ERAAROJ - por trovi civilizajn kaj kulturajn 
similojn de ni, gejunuloj el la regiono Alpoj-Adrio.

La laj ERAAROJ okazos Adrie, marborde en malnova urbo en Dalmacio - 
Zadar. Ĝi estas politika, administra kaj kultura centro de norda Dalmatio. 
Malnova bone konservita urbocentro ĉirkaŭita per dikaj mezepokaj muregoj 
kaj multaj aliaj ekzemploj de tipe mediteranea arkitekturo pleje kaptos vian 
koron. Promenante tra ŝtonaj stratoj vi nepre aŭdos flustretojn de 
renesanco kaj de mezepokaj artostiloj. Ravita pro tiaj kulturaj kaj civilizaj 
belaĵoj vi venos al....

.... la natura paradizo - Borik - kie troviĝas domego kie okazos nia 
renkontiĝo. De la urbo ĝi atingeblas per ŝipeto aŭ per buso de urba trafiko. 
Borik estas pinplena parto apud marbordo kaj meze de kanto de cikadoj, 
varma mediteranea suno kaj muĝo de marondoj estas nia renkontiĝejo.

PROGRAMO:

La temo de nia renkontiĝo estas „Esperanto movado kaj nealianci
teco” kaj kromtemo ..Junulara turismo en regiono Alpoj-Adrio”. Ne 
zorgu, ni lasos al vi sufiĉan tempon por ĝui bluegan, varman maron kaj por 
konstrui sablajn kastelojn. Se vi laciĝos de maraj infanaĵoj ni ofertos al vi 
kurson de Esperanto, diversajn laborgrupojn kaj prelegojn pri temo kaj sen 
temo. Ni antaŭvidis ŝip-ekskurson al la naturparko „Komati" (fama 
insularo), praparat estas ekspozicio de E-ĉemizoj ktp. Viaj kontribuoj kaj 
proponoj bonvenas.



NOVA SHVAĆANJA 

- NOVI PROBLEMI

Mladi članovi SAT-a čini se da imaju više zajedničkog s mladima izvan 
SAT-a nego li sa starim SAT-ovcima. Zašto? Djelomično i zbog načina 
izražavanja i pojmova kojima se služe članovi SAT-a. Govoriti o klasnoj 
borbi, o „svijetu bez nacija", oslovljavati sa „kamarado”, potpisivati se 
pseudonimom, biti nepovjerljiv prema UEA (Svjetskoim esperantskom 
savezu), itd. ima određeno povijesno značenje za stare članove SAT-a, ali 
ne i za ljude rođene poslije Drugog svjetskog rata.

Mi, mladi, barem u Zapadnoj Evropi, nismo upoznali rat. Nismo iskusili 
progonstva, nismo bili žrtve diktatora (Staljina, Hitlera ili Mussolinija), nismo 
se morali boriti za kruh (čak smo se naučili bacati ga kad otvrdne), nismo 
trebali demonstracijama na ulici braniti naša osnovna prava na odmor, 
minimalnu nadnicu, a da ne govorimo o mirovinama, zdravstvenom 
osiguranju ili plaćenim godišnjim odmorima. Mi nikad nismo iskusili glad i 
ne vidimo vjerojatnost da bismo ju mogli iskusiti u budućnosti.

Mi smo jednostavno naslijedili i dobili sve ono što su si naši očevi (ili 
djedovi) morali pribaviti sukobima i borbom - klasnom borbom. Nama se 
čini prirodnim da radimo samo 40 sati tjedno, da imamo skoro besplatno 
zdravstveno osiguranje, da imamo četiri tjedna plaćenog odmora godišnje, 
da primamo dostojnu plaću za naš rad: „dostojnim” podrazumjevamo iznos 
koji nam omogućuje da stanujemo, hranimo se, odijevamo se, plaćamo 
benzin za auto, odlazimo u kino ili na ples najmanje jednom tjedno itd. 0 
radničkom pokretu učimo u školi kao što su naši očevi učili o srednjovjek
ovnom feudalizmu u Evropi. To nas može zanimati ali nas ne može 
emocionalno dirnuti.

Osim toga, mi smo odrastali u svijetu u kojem su nastale i razvile se nove 
tehnologije, nova shvaćanja, novi problemi. Prava čovjeka (Opća deklara
cija potpisana 1948., pojava organizacije „Amnesto Internationa!” 1961.), 
neimaština juga i prezasićenost sjevera, nuklearna bomba (1945. posjedo
vale su je samo SAD, danas najmanje sedam zemalja), ekološki problemi 
(nuklearna energija, odumiranje šuma, onečišćenje voda, uništavanje 
ozona) te naposljetku nezaposlenost u industrijskim zemljama, to su novi i 
za nas ozbiljniji problemi nego li klasna borba.

Prvo zbog toga što su spomenuti problemi većinom novi i što predstavljaju 
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veliku prijetnju za budućnost. Drugo, jer smo mi djeca potrošačkog društva 
i što možemo kostatirati da je u onim zemljama u kojima je službeno na 
vlasti radnička klasa, materijalni komfor niži nego u našim kapitalističkim 
zemljama.
Čak kad je u pitanju velika nezaposlenost, koja pogađa većinom mlade, mi 
ne vjerujemo u pomoć klasnih organizacija. Čini nam se da partije i sindikati 
brane prava samo onih koji su već zaposleni. Vjerojatno smatraju da smo 
mi izvan klasa pa prema tome ni ne zaslužujemo njihovu pažnju. Nije ni 
važno, jer ni njihova borba nije naša.

Uronjeni u potrošačko-reklamni i individualistički odgoj u djetinjstvu, mladi 
slijede dva različita puta: dio njih je prihvatio ovu poduku, te s vise ili manje 
uspjeha nastoji pronaći najudobnije mjesto u društvu bez obzira na ostale. 
Drugi dio omladine je u svoj svjetonazor stavio nove društvene i ekološke 
probleme. Za njih, i za mene, prema poznatom sloganu iz 1968. godine, ne 
vrijedi učiniti jedan korak naprijed nego jedan korak u stranu. Zbog toga me 
ekolozi („zeleni"), feministi, protivnici rasizma, pacifisti, nevladine organiza
cije za pomoć i si. toliko privlače. Nas ne zanima da li tvornica oružja 
pripada kapitalistima, državi ili radnicima; važno je samo to da takva 
tvornica postoji.

Pred opasnošću opće ,,Coca-Cola"-izacije svijeta, Lantijev koncept 
„svijeta bez nacija" ne predstavlja rješenje, nego baš suprotno. Pravedniji 
svijet će biti onaj u kojem će vladati poštovanje svakog pojedinca prema 
svakom drugom pojedincu i svakog naroda prema ostalim, razumljivo bez 
ekonomskog i ostalih izrabljivanja.

Zbog toga naše „ne” kapitalizmu isto kao i naše „ne” nacizmu uopće više 
ne znači ono isto što znači za stare SAT-ovce. I zato, jer su mladi 
budućnost, SAT se mora prilagoditi društveno-političkim interesima svojih 
najmlađih članova, ukoliko želi preživjeti...

Claude Rouget

- Ovaj članak je objavljen u časopisu „Sennaciulo" (studeni, 1988.) pod 
naslovom „Klasna borba: da li je to smiješna riječ za mlade?". Prijevod: is.

Eŭgeno Lanti (1879-1947 ) je bio inicijtor radničkog esperantskog pokreta Svojim radom i tezama se
zalagao za stvaranje organizacije koja bi bila začetak svijeta bez nacija", a to je podrazumijevalo pravednost i 
ravopravnost u odnosima pojedinaca, osuda kapitalizma unapređenje socijalizma, odbacivanje čistog pacifizma, 
harmoničnu suradnju socijalista i radničkih partija (po uzoru na marksističku viziju radničke solidarnost) te pripreme 
za život u svijetu bež nacija Na tim je osnovama 1921 godine na kongresu u Pragu osnovana organizacija SAT 
(Sennacieca Asocio Tutmonda) koja je odigrala važnu ulogu u razvoju međunarodnog esperantskog pokreta, 
naročito između dva rata te pridonijela bogatstvu kulturnih dobara esperanta Po broju članova SAT spada medu 
najveće esperantske organizacije poslije UEA (Svjetskog esperantskog saveza) Svake se godine održavaju 
redovni kongresi članova SAT-a Siedižte ia u Parižu (67 Av Gambe ita. F-75020 Paris)
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ESPERANTO EN PRAKTIKO

ĉi fai.

tiel plu ...

; Opinioj, proponoj,
"" prezentoj, kritikoj, 

deziroj, bezonoj, 
i. , eblecoj, spertoj kaj

*

PRUVILO POR EKSTERMOVADANOJ - MEZURILO POR 
ESPERANTUJANOJ

En mia ĉirkaŭ dekjara esperantista vivo multaj internacilingvaj libroj sincere 
ĝojigis min. Jes, mi devas konfesi: precipe la presaĵoj vigligis (kaj -as!) min 
en la movado, ĉar post mallonga kongresumado kaj kunsidumado mi 
konvikigis, ke la vojaĝado kaj la brua propagandado ne estas mia 
labortereno „sub la verda standardo”. (Oni ja devas esti realaj!) Mi, 
konsekvence, aliĝis al la grupo de la tiel nomataj „esperantistoj- 
konsumantoj”, kiuj „nur” abonas ĵurnalojn, aĉetas librojn kaj esperantajn 
radio-elsendojn aŭskultas. Mi kvazaŭ kasis min en la fono de la movado, 
malantaŭ la amasaj kunvenoj endroniginte min en la esperantlingvan 
kulturon kiel ĝia preferanto, aprezanto kaj uzanto en la ĉiutaga vivo. 
Trovinte mian veran lokon en la movado, mi klopodis honeste vivi mian 
novtipan esperantistecon.

La hejmlanda internacilingva eldonado ne estas ja abunda. Tial la menciitaj 
ĝojigiloj plejparte el eksterlando trafis min. Antaŭ nelonge, tamen, iu hejma 
presaĵo kortuŝis min. Temas pri „Esperantska književnost - jedinstven 
fenomen” de Marjorie Boulton, eldonitan de lnternacia Kultura Servo. 
Rememore mi jam konis ĝin dank’ al la legita recenzo laŭda en la esperanta 
Jurnalaro.

La valoro de la skribita vorto estas granda por ĉiuj lingvpj. Precipe por ni 
esperantistoj signifas multon la internacilingva literaturo. Ĝi ja estas pruvilo 
pri la ekzistado kaj vivkapableco de la lingvo, pruvilo kiun neniu povas 
neglekti. Tial estas konsiderindaj ankaŭ tiuj eldonaĵoj, kiuj pritraktas la 
esperantan literaturon.

La kroatlingva eldono de „Ne nur leteroj de plum-amikoj (Esperanta 
literaturo - fenomeno unika)” de Marjorie Boulton, laŭ mi cefe la 
nemovadanojn celas. Ilin ĝi deziras konvinki, ke Esperanto tamen estas io 
pli ol kattuso. La esperantistoj, se ili enmanigas tiun ĉi libron, uzu ĝin kiel 
mezurilon pri sia propra esperantisteco^ La aŭtoro, ja, donas la plej bazajn 
informojn pri la internacilingvaj verkoj. Ĉu povas nomi sin esperantisto tiu, 
kiu almenaŭ parton da ili ne legis?! Do, „Esperantska književnost - 
jedinstven fenomen” estas bonega mezurilo pri nia propra esperantisteco, 
pri nia rilato al la esperanta literaturo, kies plibonigon kaj plifortigon la ĵus 
aperinta „Strategia plano de UEA” tiel forte akcentas.
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Mi gratulas al ĉiuj, kiuj ebligas la naskiĝon de tiu ĉi verko! Post la plaĉa 
enpaŝo en la duan esperantan jarcenton mi atendas nur bonon kaj pluajn 
belajn surprizojn de la eldonisto, lnternacia Kultura Servo.

Zoltan Dukai, Zagreb

"PASPORTA SERVO" - 

el la propra sperto

Neesperantistoj ofte mokas nian okupon pri Esperanto per demando: ..Kiel 
vi povas uzi tiun artefaritan lingvon?”. Bedaŭrinde, multaj esperantistoj ne 
kapablas doni kontentigan respondon, ĉar ili mem ne ofte uzas la lingvon 
aŭ ne estas informitaj pri diversaj ekzistantaj eblecoj ĝin uzi. Jen unu inter 
ili el mia sperto.

Mia edzo jam dum multaj jaroj estas membro de „PASPORTA SERVO”, t.e. 
li ofertas sian domon al esperantistoj vojaĝantoj. Tiel nin ĉiujare vizitas
5-10  gastoj (eksterlandaj esperantistoj), ĉefe gejunuloj, kiuj restas kutime 
2-3 tagojn.

Gastoj anoncas sin antaŭe telefone aŭ letere demandante ĉu ili povas gasti 
ĉe ni en difinita periodo. Se ni tiam estos hejme kaj se la gasto-lokoj estas 
liberaj ni jese respondas al ili. Nia helpo al gastoj ne konststas nur el la 
senpaga tranoktado, ni volonte donas al ili praktikajn informojn pri la urbo, 
lando aŭ pri poliktikaj demandoj.Gastoj tiamaniere povas rapide kaj bone 
kompreni nian ĉiutagan familian kaj socian vivon. Ankaŭ ni multe gajnas, 
ĉar en amika konversacio kun gastoj ni kontentigas nian scivolemon pri 
aliaj landoj kaj homoj - kaj samtempe praktikas la lingvon.

Se iu el vi deziras vojaĝi helpe de „Pasporta Servo” sufiĉas aĉeti aktualan 
libron kun listo de gastigantoj - ankaŭ tiamaniere vi faiĝos membro. Se vi 
disponas pri libera spaco en loĝejo aŭ domo, kaj deziras gastigi 
esperantistojn, vi devos nur plenigi la aliĝilon - per tio vi samtempe 
ekestas la membro kaj ricevas senpage aktualan gastoliston (en kiu 
troviĝos ankaŭ via nomo).

Nia ĝisnuna aktivado en „Pasporta Servo” donis al ni multan gajnon, 
agrablajn momentojn kaj amikiĝojn kun esperantistoj el Germanio, His
panio, Francio, Hungario ....

Ankica Jagnjiĉ

Informojn pri la ,,Pasporta Servo" (uzo kaj membriĝo) vi povas ricevi ĉe la reprezentantino: Ankica Jagnjiĉ, 
Stubiĉka 75, 41000 Zagreb - iel: (041) 565 125
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UTILE 
kaj 

INTERESE
Redaktas Lji/jana Pranjiĉ

MONDHEJMO EN KONDURO
MONDHEJMO ekfunkciis. Ĝi estas 
internacia sendependa ekologia 
projekto, sed ĝi rigardas ekologion 
ne nur kiel celon sed anakŭ kiel 
vojon. Sur ĉi tiu vojo oni akceptis 
Esperanton kiel komunan lingvon.

Ekologia karaktero de la projekto 
videblas en jeno: por realigo de la 
projekto oni elektis neturisman 
regionon; oni rekonstruas ruinojn, do 
ne foruzas netuŝitan terenon; 
aŭtomobiloj estas barataj de vilaĝo; 
fumado en la domo estas rigardata 
kiel agresa agado...
Ĉiuj programoj strebas al harmpnio 
inter korpaj kaj mensaj agadoj. Cefa 
celo de MONDHEJMO estas la hej
migo de ekologie konsciaj esperan
tistoj kaj la praktiko de ekologie 
sendanĝera kaj neintervena inter
nacieco.

La nombro de la anoj estas limigita 
pro la dimensioj de la projekto mem 
sed tamen restas kelkaj liberaj lokoj 
por geekologoj kaj geamikoj.

Pliaj informoj ĉe: Akiles Sanz, 
MONDHEJMO, F-34360 Saint 
Chinian, Cauduro.

E-RENKONTIĜO POR LA TUTA
FAMILIO

La Germana Esperanto Asocio in
vitas vin paske ekde la 20a ĝis la 
27a de marto 1989, al seminario de 
la dioceza popolaltlernejo Munster 
en Hopsten, Vestfalio. La parto
prenantoj de la 5a Printempa 
Semajno lnternacia okupiĝos pri la 
vojoj al pli bona kunvivado inter 
gepatroj kaj infanoj en eŭropaj fam
ilioj.

La aranĝo estos precipe familia 
seminario. La programo kontentigos 
egalrajte plenkreskulojn kiel in
fanojn.

La kotizoj estas 80 GM por infanoj 
ĝis 15 jaroj, 140 GM por infanoj pli 
aĝaj ol 16 kaj 230 GM por plenkres
kuloj.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dum la tuta jaro la Kultura Centro 
Esperantista en okcidenta Svislando 
organizas multajn kursojn kaj semi
nariojn (ekz. pri religiaj kaj bibliaj 
temoj, floroj, arbarologio, sana 
nutrado, esperantlingva literaturo, 
terminologio, ktp.)
Detalan prospekton petu de: Kultura 
Centro Esperantista, poŝtfako 771, 
CH-3201, La Chaux-de-Fonds.

MONDA ESPERANTO CENTRO
Dum la 72a UK en Varsovio oni 
decidis fondi la Mondan Esperanto 
Centron el la naskiĝurbo de Ludo
viko Lazar Zamenhof.

La programon kaj premisoj de la 
Centro en Bjalistoko samtempe 
ellaboris kaj la estrao de UEA kaj 
bialistokanoj.
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En la ĉefa konstruaĵo multfunkcia 
okazos internaciaj esperantistaj 
renkontiĝoj kaj konferencoj, scien
caj simpozioj kaj linvokursoj. En la 
komplekso de la konstruaĵoj de la 
MEC troviĝos ankaŭ muzeo kaj 
biblioteko kun legejo, turismaj in
stitucioj ktp.
La finiĝon de konstruado de la 
Centro oni antaŭvidas en la jaro 
1997. La realigo de la Monda 
Esperanto Centro grandparte 
dependas de la monrimedoj kies 
kolektadon lanĉis tiucele fondita 
internacia fondumo de L.L. 
Zamenhof kies konto estas NBP 
PKO SA - I O ev Varsovio n-ro 
9002061 (fondumo Zamenhof).

NURNBERGAJ 100 - JARIĜOJ
Anoj de nurnbergaj Esperanto-klu
boj vere havis pasintjare festindan 
100-jariĝon. Decembre de la jaro 
1888 en Nurnberg (ondiĝis la unua 
E-grupo en la mondo el la Mon

dlingva Unuiĝo (tiama centro de la 
volapuka agado!) laŭ propono de 
sia prezidanto Christian Schmidt.

Unu el meritplenaj Esperanto- 
pioniroj en Nurnberg - Leopold 
Einstein - iniciatis aperon de la 
gazeto „La Esperantisto” en sep
tembro de la jaro 1889 kaj ĉi tiu 
gazeto estis la unua Esperanto- 
gazeto en la mondo kaj ĝin poste 
redaktis Zamenhof mem.

KIEL TROVI ESPERANTISTOJN 
EN BUDAPEŜTO?

Ekde la decembro de la jaro 1988, 
ĉiutage inter la 17a kaj 21 a horoj 
provu en la Centra Budapesta 
Esperanto-klubo en Budapest VII, 
Peterfy Sandor u. 23, kelo.

La klubejo estos internacia renkon
tejo kaj informa centro por ĉiuspe- 
caj informoj.

Pliajn informojn petu je supra 
adreso aŭ pertelefone 36-1-288- 
258.

Se temas pri edukado al tutmonda konscio, ekplanu nun por la

Semajno de lnternacia Amikeco
19-25 februaro 1988

Jen tradicia esperantista festo kiu celas ankaŭ la neesperantistojn. 

Lokaj grupoj povas aparte uzi la okazon, interalie por ia jenaj agadoj:

• presigi kaj disvendi bondezirkartojn kaj 

afiŝojn, kun la SlA-simbolo, Esperanta 

teksto, kaj traduko(j) en unu aŭ pliaj 

naciaj lingvoj.

• aranĝi publikan kunvenon, al kiu oni invitu 

junularajn kaj aliajn grupojn, la urbestron 

aŭ alian eminentulon, ktp.

• kunlabori kun lernejoj, preĝejoj, pac- kaj 

internaciaj grupoj por enplekto de la 

Semajno en ilian agadon (kun aŭ sen uzo 

de Esperanto).

• fari peton al la urba aŭ regiona registaro 

oficiale aŭspicii la Semajnon, eventuale 

en la kadro de ĝemel-urba rilato aŭ simile.

• aranĝi esperantistan amikecan feston, kie 

oni sendu salutojn, materialon pri la urbo, 

kaj similajn aferojn al kluboj en aliaj urboj 

kaj landoj.

• raporti pri via agado al la Centra Oficejo 

de Universala Esperanto-Asocio, Nieuvve 

Binnenvveg 176, NL-3015 BJ Rotterdami, 

Nederlando.
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TRADUKOLOGIA 
KONFERENCO

En la majo, 1988, la Humbolt- 
Universitato de Berlino organizis 
internacian konferencon pri „Tra- 
dukologio kaj edukado de instruis
toj". Dum la konferenco prezentiĝis 
pli ol cent prelegoj kaj kelkaj el ili 
pritraktis la demandon de planling
voj. D-ro Sergej Kuznecev (Sove
tunio) kaj d-ro Detlev Blanke pre
zentis prelegojn kiuj interalie traktis 
la Esoperanto-ekzemplon en plan
lingvoj kaj tradukado. La prelegoj 
elvokis viglan intereson kaj diskuton. 
La resumoj troviĝas en la kongres- 
materialo.

INTER-RAIL KAJ PASPORTA
SERVO

Ja ĉiuj gejunuloj sub 26 jaroj konas 
„Inter-Rail” - trajnbileton por 
gejunuloj kiu ebligas moderpreze 
trajni tra 26 eŭropaj landoj. La fer
vojoj de Francio, same kiel en FRG 
kaj Norvegio, publikigis pasintjare 
en sia „Inter-Rail" - prospekto 
anoncon pri la Pasporta Servo.

Ni faru la samon. Junaj fervojistoj- 
esperantistoj jen la ideo por via 
agado.

RADIO-AMATOROJ
Radioamatoroj, same kiel esperan
tistoj okupiĝas pri komunikado trans 
landaj kaj lingvaj limoj. En la jaro 
1970 fondiĝis lnternacia Ligo de 
Esperanto-Radio-Amatoroj (ILERA) 
kaj tiam oni interkonsentis pri 
Esperanto-frekvencoj. Je ĉi tiuj 
frekvencoj estas farataj ĉiuj alvokoj 
de Esperanto-stacioj.

La E-frekvencoj estas 3.766, 7.066, 
14.226, 21.266, kaj 28.766 MHz. 
Fiksitaj tempoj kiam oni kunvenas 
estas: je la 14.226 MHz sabate kai 
dimance je la 13.30 kaj 21.00 lau 
mezeŭropa tempo. Je la 7.066 MHz 
oni kunvenas dum labortagoj je la 
9.00 horo.

ILERA kreskas kaj nun havas pli ol 
330 membrojn, lli aperigas bultenon 
tri foje jare. Informu vian konatulon 
radio-amatron pri ĝi kaj pri 
Esperanto, aŭ vi mem komencu 
praktiki radio-amatoradon.

BICIKLA KARAVANO AL 
KERKRADE

La vojaĝo mem al iu TEJO-kon- 
greso estas spertinda. Juna 
esperantisto kiel kulturema homo, 
scivola ekkoni trapasantajn landoj, 
daŭre pripensos la uzotan 
vojaĝmanieron, kiu plejmulte ebli
gos al li ekkoni homojn, vivkutimojn 
kaj kulturon de tiu lando.

Certe ni, el pli malriĉaj landoj, estas 
limigitaj laŭ vojaĝeblecoj.

Ni proponas al vi ne tro multekos
tan vojaĝmanieron pere de kiu la 
kongresa etoso komencos semaj
non pli antaŭe - biciklu al la 
TEJO-kogreso!

Al Kerkrade biciklos tri karavanoj da 
junaj biciklantoj. Pro geografia situo 
ni kunbiciklos kun la orienta grupo 
- kun hungaraj esperantistoj. La 
ekvojaĝo estos semajnon antaŭ la 
kongreso kaj ni trajne kaj bicikle 
trapasos Hungarion kaj Germanion. 
Post la kongreso ni laŭvole tra
vojaĝos Nederlandon. Pluaj infor
moj bonvolu peti ĉe SEK, 
Amruŝeva 5/I, Zagreb, 041/424- 
660.
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PRI INSTRUADO INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO

„Ne mankas novaj kursoj de 
Esperanto: mankas bonaj lernoli
broj, vortaroj kaj taŭgaj instruistoj. 
Nur en malpleno da landoj eblas 
trovi minimuman elektron de 
Esperantaj lernolibroj: en la aliaj 
landoj la lernemuloj diponas pri 
malnovaj, eĉ antaŭmilitaj lerniloj, 
ofte ametore kaj senmetode verki
taj de nekvalifikitaj instruantoj."

„Kiam la instruado ne okazas per 
rekta metodo, serioza lernanto 
bezonas havi en siaj manoj ligilon 
kun la lingvo, nome oportunan 
lernolibron, kiun li povu hejme 
konsultadi, en kiu li trovu krom 
vortareto, abundajn ekzercojn, 
literaturajn legaĵojn, informoj pri la 
strukturo, la valoroj, la praktika 
aplikado, la celoj, la gazetaro, la 
literaturo kaj la organizo de la 
internacia lingvo. Cio tio fomas 
tuton, se kiu la lernanto estas 
perdita por Esperanto.”

( el la „Heroldo de Esperanto") 
Ĉu jeno taŭgas por ni? Kiom da 
E-societoj ankoraŭ pli preferas 
antaŭmilitajn libretojn ol modernaj 
lernolibroj kaj kiel tio rezultas?

Lj.P.

Nove fondita neprofitcela korporacio 
en Usono „Infanoj ĉirkaŭ la mondo", 
celas interkonatigi infanojn en Usono 
kaj aliaj landoj per Esperanto. Pre
zidantino Charlotte Kohrs jam inicia
tis Esperanto-kurson por 180 infanoj 
kaj instruistoj en ses elementaj ler
nejoj en Kalifornio. Aperas ankaŭ 
internacia infana revueto - komence 
nur 6-paĝa kserokopiaĵo dulingva. 
Adreso: Children Around the World, 
3876 Belmont Ave., San Diego CA 
92116, Usono.

(Laŭ la „Heroldo" I4/88)

29 jui 5 aŭg 1989

LABORBRIGADETO

En „Esperanto-domo" en Gornja 
Sanica oni organizas ĉi somere 
laborbrigadeton de la 1-a de 
aŭgusto ĝis la 1-a de septembro. 
Informojn petu ĉe: Dr Djordjeviĉ, 
YU-79288 G. Ribnik, telefono: 079/ 
73020.

ABONOJ
„HEROLDO de ESPERANTO": Milan 
Markoviĉ, ,,lmexplet", Sarajevska 48, 
11000 Beograd.

„SENNACIULO": Ivan Moĉilnik, 
Požeška 132, 11030 Beograd; (4.500 
din).

„JUNA AMIKO": Tereza Kapista, 
Studentska 39/23, Beograd; (1500. 
din).
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kvin minutoj esperante

Brakhorloĝo
UEA - MEMBROKOTIZO

PORLA JARO 1989

La kotizoj por la jaro 1989 estas 
fiksitaj en guldenoj. La kotkiz- 
sumojn vi povas pagi en c 
laŭ la kurzo valida en la tago 
enpago.

Jen la kotiztabelo (en guldenoj!):

MG - Individua Membro kun V.
Gvidlobro tra E-movado : 7 gld.

MJ/K/ - Individua Membro kun
Jarlibro (+ revuo „Kontakto" ĝis 25 
jaroj) : 17 gld.

MA/K/ - Individua Membro- 
Abonanto kiel MJ/K/ + revuo 
„Esperanto": 42 gld. U

Malgranda tempomezurilo, 
kiun oni portas ĉe la pojno 
per rimeno.
1. buko
la bukdorno
2. rimeno
3. mallonga montrilo
4. longa montrilo
5. montrilo de sekundoj
6. streĉilo
7. ciferplato

SA - Simpla abono al la revuo 
„Esperanto" sen membreco en 
UEA : 25 gld.

Kto - Abono al la revuo „Kontakto", 
sen membreco : 13 gld.

La kotiz-sumon oni sendas al la 
adreso de la ĉefdelegito. Sam
maniere oni povas mendi kaj pagi 
en dinarojn librojn laŭ la „Katalogo 
1988/89“ kaj kotizon por la 74-a 
Universala Kongreso.

Se vi deziras fariĝi delegito de UEA 
bonvolu skribi al la ĉefdelegito.

La ĉefdelegito de UEA por Jugos
lavio estas:
Milica RISTIĆ-DOKMANOVIĆ 
Bulevar JNA 2
11000 Bograd

telefono: 011/431-482

ŜERCO

KIEL Ml ĈESIS DRINKI

Mii legi en ĵurnalo ke mielo utilas en 
kazo de alkoholismo. Mi tre feliĉe 
perceptis la novaĵon kaj entusiasme 
komencis kuraci min.

Unuan tagon mi formanĝis kvaronon 
da kilogramo, duan tagon tutan kilo
gramon da mielo. Komence unu kaj 
poste du, tri, kvar kulerojn ĉiuhore.

Trian tagon mi saniĝis: matene kiam 
mi ekvidis la mielon mi diris „Mi 
prefere neniam plu drinkos, se mi 
denove devus manĝi mielon!".

Caba DIGE ( Rumanio)
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AFRIKAJ LANDOJ

- Studentoj de Eburborda lnstituto de Elektroniko kiuj lernas Esperanton deiras kores
pondi. Unuopuloj kaj grupoj bonvolu skribi al: Classe de preparatoire, Institut d’ Electronigue, 
02 B.P.4, Abidjan 02, Cote d’ ivoire/Obala slonove kosti.

- Maendeleo Esperanto-Klubo, P O. Box 1065 Tabora, Tanzanio

- Agbola Kems KOSSI, Esperanto-Klubo „La Espero”, Anyronkope, B.P. 276, Aneho, Togo * 
20-jara riparisto de radio kaj televido, ludas piedpilkon kaj ŝatas muzikon.

- Mushi Michele DAUDI, Bunda Esperanto-Grupo, P O. Box 1061, Bunda, Mara, Tanzanio * 
lernejano.

NORVEGIO

- Anne-Lise DUE, Kaare Moursundsv 14, 9000 Tromso * 15-jara knabino kiu lernis Esperanton 
laŭ la Zagreba Metodo, deziras korespondi kun knabino samaga. Kolektas poŝtmarkojn.

POLLANDO
- Iwona KACZOR, Ul. Zawadzkiego 22/129, 43-100 Tychy ’ 19-jara studentino parolas 
esperante, france kaj ruse; kolektas bildkartojn kaj poŝtmarkojn; ŝatas librojn, vojaĝojn kaj 
aventurojn; interesiĝas pri vivo en aliaj landoj.

- Piotr TOMBARKIEVVICZ, ul. Spotdzielcza 7/86, 25-345 Kielce * 25-jarulo; interesiĝas pri 
sporto, muziko kaj ekstrem-orienta kulturo.

- Jadvviga JASIONCZAK, ul. I Armii WP 6, 22-175 Dorohusk * 29-jara fraulino edukistino; ŝatas 
librojn kaj vojaĝadon.

- Barbara NOVVOCZEK, ul. Radoniowa 6, 43-440 Goleszovr * 24-jara oficistino; ŝatas: bestojn, 
florojn,legi librojn, baki, triki, vojaĝi ktp.

- Urszula SIENKOVVSKA-CIOCH, ul. Gesia 2/15, 16-300 Augustow * 26-jara instruistino deziras 
korespondi por praktiki la lingvon. Ŝi interesiĝas pri kino-filmoj, literaturo kaj filozofio.

- Maria BANDUCH, Olszyna ul. Zielona 8, 42-720 Herby Stare * 27-jara fraŭlino, instruistino pri 
geografio; interesiĝas pri geografio, historio kaj religio, kolektas bildkartojn, mapojn, rokajn kaj 
mineralajn ekzemplerojn.

- Lukaso UNIEJEVVSKI, poŝtkesto 11, koi. J. Brozka 26/24, 29-100 Wloszczowa * 13-jara 
lernanto; interesiĝas pri naturo, arkeologio kaj kemio; kolektas poĝtmarkojn kaj krajon- 
pintigilojn.

- Krystyna KAPLON, ul. Krakowska 9 A, 34-410 Rabka * 23-jara flegistino; deziras korespondi 
(por praktiki la lingvon) pri turismo, ĉiutagaj aferoj kaj literaturo.

- Zbigniew SKIERSKI, Nowa Wies 69, 57-431 vvoliborz * 22-jara; havas larĝajn interesojn; 
serĉas korespondamikojn.

- Iwona FRUKACZ, Drzevvna 58, 42-280 Czestochowa * 18-jara lernantino; interesiĝas pri 
Esperanto kaj pri fremdaj lingvoj.

_ Jan KOZUCH, ul. Nowowiejska 22/96, 25-532 KIELCE * 45-jara teknikisto; interesiĝas pri 
sporto, filatelio kaj turismo.

- Beata KOSTRZEVVSKA, Straszewo 76, 87-708 straszevvo * 22-jara studentino; interesiĝas pri 
muziko, filmo, literaturo.
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El la ĉakava dialekto de la kroata lingvo 

tradukis lvo Boroveĉki

Kiam falis la migdala florar' 

kaj ekverdis al herbejo kovril’ ĝia, 

al lve Sankta mortis la filio’ Maria 

la knabino en dudeka vivjar’.

lve Sankta, la fii' de I' olda Mara, 

el la lasta domo ĉe I' fino de I' vilaĝo, 

tridek jarojn ŝvitis por fremda pan' amara, 

kaj nun en maljuniĝo, 

al lia sola filin’ 

jen hejme venis la fin'.

lve Sankta estis la plej bona horn';

ne trinkis, ne sakris, naŭzis lin de I’ pipo brui’, 

sian tutan vivdaŭron laboris sen dom' 

kaj tial li iĝis Sanktul' 

kaj restis povrul'.

Kaj hodiaŭ je I' tag' de I’ morto filina 

li trankvilas silente laŭ povrula kutiro', 

bluokulon lian malklarigas larm' senfina 

kaj kaptas lin nur la tim’: 

ke devos almozon li peti 

por la ĉerkon de I' filino kunmeti.

La tutan vilaĝon rondiris li ĉie 

du bretojn li trovis nenie.

El la planko malnova li ilin eltiris, 

bele elrabotis kaj glatigis 

kaj por la filin' la ĉerkon pretigis.

Kaj kiam Maria en la dom' ne plu estis 

surplanke jen granda kaj nigra tru' restis, 

por ĉiutage kun prema fort’ 

rememorigi I’ oldulon: pri I’ povreco kaj mort’. 

_____________________________ )
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COME TO VENU AL __

Jugoslavio
MARINAS

FLOTILA - BAREBOAT

CRUISES - MOTORBOATS 

SAILING SCHOOL - DIVING 

CANOE SAFARI - HOTELS 

VILLAS AND APARTMENTS

KROZSIPARO

FLUGOJ - HOTELOJ

LA INSULARO KORNATI

KURSOJ PRI VELBOATADO

JAKTOHAVENOJ - MOTORŜIPOJ

SUBAKVA NAĜADO - KROZADOJ

HUNTING - FISHING - RAFTING FLOSADO - KANUADO

HEALTH RESORTS & SPAS LOĜIGO EN PRIVATAJ HEJMOJ

TIME SHARE - PILGRIMAGE SANIGA TURISMO - ĈASADO

INA TOURS-RAML
Kaigasse 10 
5020 SALZBURG
Tel.: 662/840-244, 
Tlx : 047/633099 
Fax : 662/28-49-175

INATOURS-RAML 
Josefstadterstr 44/2 
1080 VVIEN
Tel : 222/42-25-21
TIX : 047/134086
Fax.: 222/42-25-214

INATOURS BRD
Steinstr 29-31 
4000 DUESSEDORF 1 
Tel.: 211/32-40-47
Tlx : 041/8586531
Fax.: 211/13-31-05

INATOURS BRD
Sonnenstr 12/3 
8000 MUENCHEN 2
Tel : 089/59-88-37
Tlx : 041/5218861 
Fax : 089/59-77-03

INATOURS BRD
Alstertor 1
2000 HAMBURG 1 
Tel : 40/33-18-09 
Tlx . 2166430

INATOURS BRD
AH Moabit 74/2 
1000 BERUN 
Tel: 30/393 8823 
Fax.: 30/393 8823 
Tlx 041/186878

INATURS ITALIA
Via Larga 16/V
20122 MILANO
Tel.: 2/7200-1070
Fax.: 7200-1074

INATOURS AG SCHW.
Sauffacherstr 104
8004 ZURICH
Tel.: 1/242-80-81
TIX.: 045/814719
Fax.: 1/221-20-50

Tourist and travel corporation of INA - Yugoslav oii industry
INATOURS Holland
Singel 512
1017 AX AMSTERDAM I
Tel: 20/27-21-62
Tlx.: 044/14649
Fax.: 20/22-42-58

INATOURS Of Scad
NY Oestergade 10 l.t.v
1101 KOBENHAVN K
Tel.: 1/32-52-21
TIX.: 055/21688
Fax : 1/939343

INATOURS London
INATOURS HOUSE
210 Shepherds Bush R 
VV67NL London
Tel: 1/602-7668
Tlx: 051/926123
Fax : 1/602-7340

Adria INATOURS lne
4159 Boul. St. Laurent
Montreai, P.Q H2W 1Y7
CANADA
Tel.. 844-5292

INATOURS MOSCOW
Krasnoprenseskaya 12 i
C M T , Office 701
123610 MOSKVA
Tel.: 95/25-12-53
Tlx.: 064/414451

INATOURS Espana
J Alvarez Mendizabal 3
28008 MADRID
Tel.: 1/24-12-906
Tlx.: 052/46041

—
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Tnia
Turisma kaj \/ ojaĝa agentejo de INA - Jugoslavia nafta industrio


